
Ministério da Saúde
SecretaÍia-Execuliva

Diretoria-Exêcr.rliva do Fundo Nacional d€ SâÚdê

í&,,,

G SlfrÉN/4
Sistema de lnformação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FtcHA TÉcNlcA - lrEM suGERlDo

Cêntrâl de Gestão em Saúde

v setor: Serviço sem setor

Ambiente Garagem

Equipamento: Ambulância Tipo A - Simples Remoçâo Tipo Furgoneta

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO; R$ 80.000.00
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Combustivel: Capac. min =50 L.

Cabine/Carroceria:Portas em chapa,

elétÍico dimensionado P,
quer c/ a viatura em

disjuntoÍes. lluminaÉo:



;

Ministério da Saúde
Secretaria-ExeÇuüva

Diretoria-Executiva do Fundo Nacionâl de Saúde

-&{ 
.

reÍorçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, ambos c/
êspessu ra mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornan do

a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a

porta traseira esquerda, no embarque c/ acabamento na cor amarela.Armário superior p/

objetos, na lateral em ABS autGestinguível ou compensado naval revestido interna

e exteÍnamente e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/

graÍismo dô e palavra Ambulância no capÔ, vidros laterais e traseiros; e as

marcas do da Saúde.

§ s!c-É;14
Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à

norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD §tandard 004, fêito por laboratório devidamente credenciado.A
distribuigão dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve Prever:Dimensionar o espaço
interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a

serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes intêrnas, piso ê a divisória deveráo ser em plástico
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TERMO DE COMPROMISSO AMBUúNCIA

Termo n§: 1*3601712271 134370

ogestordomunicipio|TA|ÍUBA.PA,IBGE150360'declaÍaqueacessouosistema
disponivelemhttp:l/egestorab.saude.gov.bratravésdeloginesenhautilizadopeloFundo
MunicipaUEstadualdeSaúdequêtemoNPJ112s1166000120eassumeocompromissode
executarorecursofinanceironovalordeR§80,000'00paraaaquisiçâodeAmbulânciaTipoA'
abaixo relacionada.

para efeitos dô pre§ente Termo. a ambulância Tipo A é definida como veículo destinado ao

traneporte por condição de caráter temporário ou permanente' em decúbito horizontal' de

paciente§quenáoapresentemriscodevida,pararcmoçáosimplesedecarátereletivo,conforme

classiÍicaçáo estabelecida pêla Porlaria no 2'048/GM/MS' de 5 de novembro de 2002 e

observadas as seguintes condigÔesl

l.Asambulânciâsdêtransportedeverãodispor,noínínimo'dosseguintesmateriaise

equipamentos ou similares com efiçácia equivalente:

a) sinalízador óPtico ê acÚstico;

b) equipamento de comunicaçáo;

c) macâ com rodasl

d) suporte pare soro e oxigênio mêdicinal; e

ll.Aplica.seaodeslo€mentoprogramadonoprópriomunicipioderesidênciaouparaoutro
municipionasregiÕêsdesaúdedereferência.conformepactuaçáoêarliculaçâocomas
estruturas de rêgulação de acêsso'

.lll-AambulânciadêtransportepoderáserutilizadaemcasosdealtâoUinternaçÔes
hospitalares,atendimentosdomiciliaresepârarealizaçãodeprocedimentosambulatoríaisna
Rede de Atênçâo à SâÚde.

O municipio declara estar ciente de que' as§ume iunto ao Ministério da SaÚde o

compromissodecusteioemanutênçáo.reÍerentêavidâútileplenoÍUncionamentodoV€iculo
paÍa os obietivos propostos'

Conformeêstabelecidonaportaria3.3SS'del2dedezembrode2olT.Art.9ooge§tordo
município habilitaclo ao recêbimsnto dos recursos, nos termos da legi§laÉo que regulamentam o

SUS devem:

l.Assegurarocusteioeâmânutençáoparaoplenofuncionamentodoveículoparaosobjetivos
propo§tos;



ata dê registro de preços do Ministério da Saúde, caso haja:

!ll - Adquirir o veículo nos termos da especificaçáo do veículo constanle no Sistema de

tnÍormação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS (SIGEM)'

disponivel em www.fns.saude.gov.br;

lV - CâdastraÍ os veículos no Sistêmã de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

(SCNES), no prazo até 90 (noventa) dias contado da data de seu recebimento pelo ente

federativo bêneficiário, conforme lista de códigos e equipamentos cadastráveis no sistema,

vinculado ao Cadâstro Nacional de Esiabelecimentos de Saúde (CNES) da Secretaria de Saúde.

V - Providenciar adequaçáo visual, conforme manual de logotipo, disponibilizado pelo Ministério

da Saúde no site www.sâude.gov.br

Vl - Arcar com po§sívei§ custos adicionais na aquisição do veículo'

parágraÍo único. A destinâçáo e o custeio fixo e variável dos veÍculos adquiridos, nos termos

desta portaria, sáo de responsabilidade do ente beneficiado, o qual deverá obsêrvãr as normas

técnicas e dispositivos legais que regêm a matéria, observadas as seguinles definiçÕes

a) custeio fixo: as despesas administratlvas e reÍerentes a ampostos, êmplacamento e

documentaÉo do veiculo, seguro contra sinistro, sistema de ge§tão, recur§os humanos, limpeza

e rastreamento, entre outras; e

b) custeio variável: as despesas relativu§ ao custo por KM rodado, enlre outra§

ITAITUBA - PA, Dêcember 27 ,2017
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